
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима 

пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се 

плаћа по решењу 

Члан 1. 

У Правилнику о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на 

доходак грађана који се плаћа по решењу („Службени гласник РС”, број 

90/17), у члану 1. тачка 1) речи: „68/14 – др. закон и 112/15” замењују се 

речима: „68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17”. 

Члан 2. 

У члану 3. став 3. мења се и гласи: 

„Пореску пријаву ППДГ-2Р и ППДГ-3Р у писменом облику резидентни 

обвезник подноси ОЈ ПУ на чијој територији има пребивалиште, односно 

боравиште, а нерезидентни обвезник преко пореског пуномоћника 

одређеног у складу са прописима којима се уређује порески поступак и 

пореска администрација, подноси ОЈ ПУ надлежној према месту остваривања 

прихода, односно према боравишту обвезника, односно према пребивалишту 

или седишту пореског пуномоћника.”. 

Члан 3. 

У члану 7. тачка 2) подтачка (9) после речи: „посебне неге детета” додају се 

речи: „у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09)”.  

У подтачки (11) после речи: „преко овлашћеног пословође” додају се речи: 

„за време остваривања накнаде зараде због породиљског одсуства, одсуства 

са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у 

складу са Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени 

гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09)”. 

У тачки 4) подтачка (9) после речи: „посебне неге детета” додају се речи: „у 

складу са Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени 

гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09)”. 

У подтачки (11) после речи: „код наставка обављања самосталне делатности 

након престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође” додају 

се речи: „за време остваривања накнаде зараде због породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге 

детета у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09)”.  

Члан 4. 

У члану 9. тачка 2) после речи: „посебне неге детета” додају се речи: „у 

складу са Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени 

гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09)”. 



Члан 5. 

У члану 13. тачка 1) после речи: „или сличном” додају се речи: „монтажном 

или покретном”. 

Члан 6. 

У члану 17. тачка 3) подтач. (2), (3) и (5) речи: „у календарској години за 

коју” замењују се речима: „на приход за који”. 

Члан 7. 

У члану 21. тачка 1) подтачка (2) мења се и гласи: 

„(2) ознака 2 – предузетник паушалац,”. 

У тачки 2) речи: „који порез плаћа на паушално утврђен приход” замењују 

се речју: „паушалца”. 

Тачка 4) мења се и гласи: 

„4) под редним бројем 2.4 Пребивалиште/боравиште/седиште/општина 

остваривања прихода – шифра општине пребивалишта резидентног пореског 

обвезника, а за нерезидентно физичко лице шифра општине боравишта или 

општине остваривања прихода или општине пребивалишта, односно седишта 

пореског пуномоћника утврђена правилником којим се прописују услови и 

начин вођења рачуна за уплату јавних прихода;”. 

Члан 8 

Досадашњи Образац ППДГ-3Р – Пореска пријава за утврђивање пореза на 

капиталне добитке замењује се новим Обрасцем ППДГ-3Р – Пореска пријава 

за утврђивање пореза на капиталне добитке, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 



 

 



 


